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Bergama’da/Türkiye’de Neler Oluyor ???

Bergama köylüsünün işletmenin çevresel riskler taşıdığı yönündeki tepkileri ve kendi yaşam
alanlarına sahip çıkma bilinci, dünyaya örnek gösterilen bir çevre hareketini yaratmıştır. 15 yıldır
devam eden direniş sürecinde TTB, Barolar Birliği, Sendikalar, TMMOB ve bağlı Odalar ile Bilim
Đnsanları, çalışmalarıyla yer almıştır. Bu ortak mücadele ile konunun ulusal ve uluslararası
kamuoyunda tüm ayrıntılarıyla yer alması sağlanmıştır.
Danıştay 1997 yılında, Bergama Ovacık Altın Madeni'nin işletilmesinde kamu yararı
bulunmadığı ve projenin çevresel riskler taşıdığı yönünde karar vermiştir. Kararın gereği, Newmont
Normandy Madencilik A.Ş.'nin faaliyetlerini sonlandırmasıdır. Ancak yargı kararına karşın şirketin
faaliyetleri durmamış, aksine 57. Hükümet tarafından 29.03.2002 tarihinde alınan P.2002/4 sayılı
Prensip Kararı ile tesisin faaliyetine devam etmesine olanak sağlanmıştır.
Bu noktada, şirket tesis inşaatına usulsüz bir şekilde devam etmiş, bir yıllık deneme üretimi
adı altında başlayan üretim çalışmaları, uluslararası altın tekellerinin ve yerli ortaklarının hukuk dışı
bir dizi işlem ve çabalarının sonucu olarak bugün için kaçak üretim yapma iznine dönüştürülmüştür.
Ancak, mahkeme kararlarını aşmak amacıyla alınmış olan gizli Prensip kararı ile ilgili olarak
açılan dava sonucunda Danıştay 6. ve 8. Dairelerinin ortak heyetince verilen 23 Haziran 2004 tarihli
yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve bunun üzerine, madenin faaliyeti 19 Ağustos günü
durdurulmuştur. .
Yörede bozulan doğal dengenin zaman geçirilmeden onarılması, onarım için yapılacak
harcamaların ve doğan zararların doğal dengeyi bozana, kirletene ya da kirlenmesine göz yumana
ödetilmesi ve yıllardır sürdürülen mücadelede sürekli olarak mahkeme kararlarının aşılarak madenin
faaliyetine izin verilmesi nedeniyle hukuk devletine güvenleri sarsılan, hukuksal güvenlik duygusunu
yitiren yurttaşlarımızın, güvenlerinin yerine gelmesi için çalışmalar yapılması gerekirken tam da “Bu
ülkeyi kim yönetiyor?” dedirtecek bir olay yaşanmıştır. ABD Büyükelçisi Eric Edelman, Bayındırlık
ve Đskan Bakanı Zeki Ergezen'e gönderilen 17 Eylül 2004 tarihli resmi yazıda mahkeme kararlarıyla
kapatılan madenin yeniden açılması için gerekli imar planı izninin yeniden verilmesi amacıyla Đzmir
Valiliği’ne tavsiyede bulunulmasını istemiştir.
Ne ironiktir ki, tüm dünyaya örnek bir demokratik toplumsal mücadele yaşatan Bergama
Köylüleri’nin “Alman Vakıfları tarafından kışkırtıldığı” söylendi ve yazıldı, hatta bu yüzden casusluk
suçlaması ile Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandılar ve beraat ettiler.
•

Şimdi ABD Büyükelçisi ne yapıyor ?

•

ABD Büyükelçisinin ricası ile verilmeye başlayan izinler ile Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı ve
Çevre ve Orman Bakanlığı neyi ispat etmeye çalışıyor ?

Yaşanan tüm bu süreçler “ ışığında ”;

1. Bayındırlık ve Đskan Bakanı’na tavsiye mektubu gönderen Büyükelçi Edelman, 18
Nisan 1961 tarihli Birleşmiş Milletler-Diplomatik Đlişkiler Hakkında Viyana
Sözleşmesi’ni açıkça ihlal etmiştir. Bu bakımdan anılan sözleşmenin 9/1 maddesi
uyarınca Bay Edelman'ın Persona non grata (istenmeyen şahıs) ilan edilmesi,
2. Şu ana kadar verilmiş olan izinlerin iptal edilmesi,
3. Yörede bozulan doğal denge, zaman geçirilmeden onarılmalı, onarım için yapılacak
harcamalar ve doğan zararlar doğal dengeyi bozana, kirletene ya da kirlenmesine göz
yumana ödetilmesi,
4. Hukuk devletine güvenleri sarsılan, hukuksal güvenlik duygusunu yitiren
yurttaşlarımızın, güvenlerinin yerine gelmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir.

BEYAZ ADIMLAR PLATFORMU
Ankara 78'liler Derneği, DĐSK Genel-Đş, DĐSK-Dev -Maden Sen, Ekoloji Kollektifi, Halkevleri, Đnsan
Hakları Derneği, KESK-ESM, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği,
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya
Mühendisleri Odası, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,
Türk Tabibler Birliği

